ARCHOS onthult zijn Mate serie AI-apparaten
met Amazon Alexa Voice Service
De ARCHOS Mate brengt innovatie op een hoger niveau door het toevoegen van beeld bij
de stem voor de meest optimale ervaring met Alexa, de voice service van Amazon, vanaf
oktober 2018 vanaf €99 en $99

Parijs, dinsdag 12 juni 2018 - ARCHOS combineert het beeld bij de stem binnen zijn gamma van
AI-apparaten. In stijlvolle 5” en 7” inch designs integreert ARCHOS de best denkbare
technologieën inclusief spraakherkenning gestuurde microfoons en speakers, om het rijke aanbod
aan functionaliteiten van Amazon’s Alexa voice service optimaal tot hun recht te laten komen.
De elegante ARCHOS Mate is door het ARCHOS Design team in Parijs ontwikkelt en vervaardigd
uit de mooiste materialen in 5” en 7” formaten.
De ARCHOS Mate is voorzien van een hoge resolutie scherm, een omnidirectioneel HiFi
geluidssysteem, een Quad-Core processor, Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit, een 5MP camera,
twee microfoons en een 1.500 mAh (5-inch versie) of 3.000 mAh (7-inch versie) accu.
Altijd toegankelijk, door gewoon te vragen, dat maakt de ARCHOS Mate de onmisbare vriend voor:
 de aller dagelijkse zaken in het leven: afsprakenkalender, weersverwachtingen, kookrecepten,
boodschappenlijstjes en bestellingen, timers en alarmen, vragen en antwoorden over nieuws
en informatie
 communicatie: het voeren van videogesprekken met familie en vrienden
 faciliteiten in huis: bediening van verlichting, beveiligingscamera's, verwarming en
airconditioningsystemen
 Entertainment: muziek, foto's, video's en games
ARCHOS Mate levert een superieur niveau aan dienstverlening voor vele dagelijkse
werkzaamheden. Het toont niet alleen de lijst van ingrediënten en benodigd keukengerei om het
recept van "boeuf bourguignon" te creëren, maar suggereert ook het bekijken van online tutorials
om het perfect te bereiden.

Beschikbaarheid en Prijs
De ARCHOS Mate wordt beschikbaar vanaf oktober 2018 vanaf €99 en $99.

Over ARCHOS
ARCHOS, een pionier in de consumentenelektronica, blijft innovatief en revolutionair op de markt
van de consumentenelektronica. Zo was de Franse fabrikant in 2000 het eerste op de markt met
een HDD MP3-speler, met een multimedia speler in 2003, met Google Android tablets in 2009, met
een Smart Home in 2014 en met PicoWAN in 2016, het eerste gezamenlijke netwerk gewijd aan
de IoT. ARCHOS biedt vandaag de dag wereldwijd hoogwaardige innovatieve producten in tablets,
smartphones, Home en IoT, stedelijke mobiliteit en beveiliging van Blockchains. Met het
hoofdkantoor in Frankrijk en kantoren in Europa en Azië is ARCHOS een sterke pan-Europese
speler geworden. ARCHOS is genoteerd op Euronext Paris, compartiment C van Eurolist, ISINCode: FR0000182479.
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